
Questões para os vereadores:  
 
1- Por qual motivo o projeto tramitou por quase dois meses na Câmara, 
sendo que se trata de uma questão importante para os servidores 
municipais? 
 

2-Qual a justificativa dos vereadores para rejeição do projeto de 
reajuste dos servidores municipais? Há algum documento de órgãos 
oficiais recomendando a rejeição? Se sim, gentileza, nos enviar cópias 
dos mesmos. 

3-Nesta segunda-feira, antes da votação do projeto, a Prefeitura 
apresentou à Câmara um documento demonstrando que os gastos com 
a folha de pagamentos estão em (50,54%) do orçamento, portanto 
abaixo do limite prudencial recomendando pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Inclusive, o procurador municipal esteve na 
reunião ordinária para esclarecer as dúvidas dos vereadores. Porquê 
ao votar o projeto, os vereadores não consideraram o documento e as 
informações prestadas pela Prefeitura e seus representantes? 

4- Ao rejeitar o projeto, os vereadores consideraram que isso pode 
causar prejuízo ao município, já que, por se tratar de um direito, os 
servidores podem entrar com ações judiciais para obter o  reajuste 
salarial? Os vereadores consideraram que o Município poderá ainda ter 
que arcar com juros e custas processuais? 

5- Os vereadores vão apresentar alguma sugestão ao Município para 
que os servidores municipais não fiquem no prejuízo? Quais? 

6- Em reunião entre o Sindicato e os vereadores, no dia 17 de maio, 
ficou acordado que a Câmara enviaria um ofício à Prefeitura solicitando 
um Planejamento para redução do índice da Folha de pagamento (que 
estaria acima do limite prudencial recomendado pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal), e que mediante o compromisso do Município 
para baixar o índice de gastos com a folha, o projeto seria aprovado? 

7-A prefeita Érica Leão defendeu a aprovação do projeto, inclusive 
apresentando documentos para mostrar a viabilidade do mesmo, e 
ainda assim a proposta foi rejeitada deixando entre os interessados 
(servidores) a desconfiança de que haja algum conflito ou interesse 
político dificultando a relação entre o Legislativo e a Prefeitura? O que 
os vereadores tem a dizer sobre isso? 

8-Há servidores incentivando a criação de um abaixo-assinado para 
cobrar que os vereadores de Córrego Fundo sigam o exemplo dos 
vereadores de Arcos, que aprovaram um projeto baixando os salários 
de vereador. A intenção, segundo os servidores, seria ainda baixar os 



gastos do Legislativo. Os vereadores aprovariam um projeto nesse 
sentido, especialmente em solidariedade aos servidores municipais que 
ficaram sem o reajuste? 

 


